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Rezumat
Studierea integrării diverselor hinterlanduri în cadrul pieţei internaţionale de cereale a
devenit o constantă a cercetărilor la nivel internaţional în ultimele decenii. Istoricii economiei
au analizat evoluţia pe termen lung a diverselor grânare ale lumii moderne, având în atenţie
fluctuaţia preţului în principalele centre de desfacere europene în raport cu nivelul recoltelor,
posibilităţile de depozitare şi politicile fiscale. Europa ultimei jumătăţi de mileniu s-a
confruntat cu o creştere aproape continuă a populaţiei şi implicit a necesarului de hrană.
Pentru acoperirea acestei nevoi primare umane s-a dezvoltat o întreagă reţea de negustori,
asiguratori, armatori, navigatori şi porturi-depozit în care capitalul privat, inovarea tehnică şi
financiară, dar şi spiritul antreprenorial-aventurier s-au confruntat cu nevoia unor politici
economice clare ale curţilor europene sau cu lipsa unor rute de transport optime. Un întreg
sistem comercial a fost dependent de patru elemente vitale: stocul comercial al grânarului,
oportunităţile de transport, capacitatea de înmagazinare şi rentabilitatea afacerii; care au
dictat preţul pe marile pieţe analizate.
Obiectivul central al unui studiu de istoria economiei (economică) îl reprezintă
înţelegerea evoluţiilor economice, prin raportare la un anumit teritoriu şi interval temporal, din
perspectiva transformărilor societăţii, analizând schimbările produse la nivel macroeconomic
în raport cu cele survenite la nivel microeconomic ori prin abordarea din perspectivă istorică
a spaţiului economic în funcţie de binomul centru-periferie. Din punct de vedere metodologic,
un studiu de istoria economiei diferă de analizele strict economice din trei puncte de vedere:
a) modul de abordare (cele istorice sunt preponderent inductive); b) rezultatul studiului
(scopul este obţinerea unei descrieri plauzibile, şi nu strict formularea unei explicaţii); c)
scopul / obiectivul (principal al cercetării este constituit de verificarea unei ipoteze teoretice
formulate anterior, nu combaterea ipotezelor teoretice deja existente).

Rezumat

De-a lungul timpului, spaţiul românesc extracarpatic a constituit un tărâm propice
cultivării cerealelor, element vital în alimentaţia oamenilor şi a animalelor. Faptul că România
a fost grânarul Europei după 1829 constituie o axiomă a mentalului colectiv românesc din
ultimul veac. Concret, momentul iniţial al declanşării acestui stereotip fără temei istoric este
imprecis şi departe de forma sa consacrată în anii regimului comunist din România. Primele
atestări documentare ale unei asemenea sintagme sunt identificate în „Analele Economice”
din 1861. Formula a fost preluată de publicaţiile de specialitate şi a reapărut frecvent în
spaţiul public românesc pentru a servi intereselor politice ale clasei conducătoare
bucureştene. Pe fondul unei crize mondiale la grâu în anul 1938, compensată de un export
semnificativ al României, în cadrul mediului academic bucureştean (Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti) s-a propagat această falsă idee,
valorificată mai târziu de aparatul de propagandă, istoriografia şi cinematografia epocii
socialiste. După evenimentele din 1989, o serie de economişti şi istorici din România – cei
mai reprezentativi fiind Victor Axenciuc şi Bogdan Murgescu – au trecut la demistificarea
unei chestiuni împământenite, prin limitarea analizei lor la ponderea cantitativă a exportului
românesc de cereale în cadrul comerţului european de profil. Cu certitudine, niciodată în
istorie spaţiul românesc nu a constituit principala sursă de aprovizionare cu cereale a
Europei, dar din veacul al XIX-lea a reprezentat unul dintre centrele de colectare pentru cel
mai avansat comerţ al vremii, cel al porturilor-depozit, şi subordonat unor „jocuri ale
schimbului” complexe şi de anduranţă.
Principala întrebare pe care o ridica istoriografia problemei de până acum era cea a
capacităţii (sau nu) a Vechiului Regat de a fi „grânarul Europei” (principalul exportator
european) până la prima conflagraţie mondială. Studiul de faţă presupune (pe lângă
utilizarea stilului descriptiv) evaluări, valorizări şi explicaţii care au rolul de a verifica ipotezele
contradictorii anterioare. De-a lungul unui secol de prefaceri socio-economice, spaţiul
românesc s-a (re)integrat pe piaţa internaţională de cereale şi s-a adaptat rigorilor în
continuă schimbare ale acesteia. Demersul propus de noi, cercetarea pe termen lung a
modificărilor survenite în cadrul mecanismului complex al pieţei de cereale din arealul gurilor
Dunării, presupune observarea diverselor etape de conexiune ale comerţului românesc de
grâne în trecerea sa succesivă de la monopolul permisiv otoman, la introducerea
capitalismului occidental şi până la protecţionismului defazat autohton şi afirmarea curentelor
totalitare la gurile Dunării din perioada interbelică. Este limpede că spaţiul românesc nu a
fost niciodată cel mai mare exportator european de cereale, dar acest factor nu plasează
aportul individual al românilor în cadrul producţiei de grâne la periferia Europei. De la
această ipoteză decurg numeroase analize comparative care au rolul de a identifica cauzele
şi efectele evenimentelor istorice dintr-un anumit interval de timp şi de a sublinia faptul că
spaţiul românesc a fost între 1829 şi 1940 un veritabil şi indispensabil hinterland pentru
antrepozitele europene de cereale. Din acest punct de vedere, contribuţia şi efortul agricol
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românesc la piaţa europeană de grâne nu trebuie minimalizate, iar comparaţia cu
hinterlandul rusesc din nordul Mării Negre completează demersul analitic al înţelegerii
spectrului concurenţial şi al determinării ponderii spaţiului românesc pe piaţa europeană de
cereale.
Tratatul de la Adrianopol (1829) nu a determinat sporirea bruscă a exporturilor moldovalahe de cereale. Intensificarea raporturilor de schimb pe piaţa dunăreană de grâne s-au
datorat în primul rând factorilor economici (costurile de producţie şi transport, taxele şi
dobânzile plătite în schimbul capitalul împrumutat), în principal specularea oportunităţilor pe
piaţa internaţională de către negustorii din porturile-depozit. Ponderea exporturilor româneşti,
oarecum redusă la scară globală, trebuie corelată cu cea individuală. În medie, înaintea
Primului Război Mondial, cantitate exportabilă a fost de doar 0,46 chintale/locuitor la nivel
european, în vreme ce ponderea românească a atins 3,54 chintale/locuitor, de peste şapte
ori mai mare decât media continentală. Interpretarea datelor statistice permite spaţiului
românesc dreptul de a-şi aroga titlul de „unul dintre grânarele europene”. Dar cu toate
acestea, întreaga viaţă economică, socială, politică şi mondenă a României de până la
Primul Război Mondial a fost animată de o serie de capitalişti al căror succes a fost
dependent de capriciile vremii. Interdependenţa întregii naţiuni de o „economie de tip cămilă”
– care a acumulat destul capital în anii cu recolte bune pentru a-l utiliza pe o durată lungă de
timp, în schimbul unor importuri deloc avantajoase dezvoltării statului şi mondenităţilor
boierimii – a creat şi menţinut decalajul spaţiul românesc faţă de Europa industrială.
Lucrarea de faţă are rolul de a concentra energiile creatoare a mai multor generaţii de
istorici, economişti şi eseişti aplecaţi asupra a două chestiuni elocvente pentru epoca
modernă a românilor: problema ţărănească şi exporturile româneşti de cereale, în scopul
edificării unei construcţii ample, durabile şi de referinţă.
Primul capitol analizează progresul înregistrat de societatea românească în drumul
anevoios al desprinderii de metehnele dominante ale economiei otomane şi al pătrunderii
capitalismului occidental. Pe parcursul a mai multor pagini sunt prezente analize cantitativ –
calitative ale exporturilor de cereale efectuate prin porturile Dunării Maritime, puse în
legătură cu structurile productive moldo-valahe. Nu lipsesc elementele comparative ale
exporturilor româneşti cu cele efectuate de hinterlandul rusesc din nordul Mării Negre în
cadrul evoluţiei „Chestiunii Orientale” şi conectarea porturilor Brăila şi Galaţi pe ruta
negustorilor din porturile-depozit ale Mediteranei şi Mării Nordului. Am luat drept repere
cronologice două evenimente marcante pentru istoria românilor, semnarea Tratatului ruso–
otoman de la Adrianopol (1829) şi declanşarea Războiului Crimeii (1853-1856).
Următorul capitol prezintă paradigmele agriculturii româneşti pe durata a şase decenii
zbuciumate din istoria naţiunii române. Principala plagă a societăţii române moderne oferă
posibilitatea identificării potenţialului agricol al Principatelor Dunărene şi insistă pe două
segmente: avatarurile agriculturii româneşti, în drumul de la feudalism către modernitate, şi
7
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cultura cerealelor. Astfel se creează o imagine complexă asupra societăţii româneşti
dominată de inexistenţa unei reforme agrare temeinice, de lipsa investiţiilor consistente întrun inventar agricol modern şi consistent, dar şi dependenţa faţă de capriciile atmosferice.
Capitolul al III-lea aduce în prim-plan aportul navigaţiei comerciale la gurile Dunării
între anii Războiului Crimeii şi prima conflagraţie mondială. Analiza datelor empirice se
împleteşte cu explicaţia curbelor cantitative şi rolul jucat de a doua revoluţie industrială
asupra construcţiilor navale. Este avut în vedere şi parcursul Comisiei Europene a Dunării de
la înfiinţarea sa, în 1856, şi până la izbucnirea nemulţumirilor cu privire la mărirea jurisdicţiei
şi a taxelor percepute de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi primii ani ai următorului veac. Un
rol determinant în creşterea exporturilor de cereale prin porturile Brăila şi Galaţi l-a avut şi
crearea infrastructurii feroviare şi introducerea telegrafului în ţările române. Astfel, au fost
depăşite neajunsurile efectuării unor transporturi terestre de mare capacitate şi conectarea
pieţei dunărene la fluxul internaţional de ştiri. După dobândirea Dobrogei în 1878 şi abolirea
regimului de porto-franco pentru aşezările dunărene româneşti s-a trecut la modernizarea
infrastructurii portuare şi transformarea acestora în adevărate antrepozite europene.
Următoarele două capitole intră în structură intimă a comerţului cu cereale din arealul
gurilor Dunării, oferind interpretări pe baza datelor empirice şi a legislaţiei comerciale. Primul
dintre acestea oferă o perspectivă asupra realităţilor comerciale care au urmat Războiului
Crimeii, Unirii din 1859 şi până la desfiinţarea privilegiului de porturi france, în 1883. Din
punct de vedere economic, cel mai reprezentativ episod al acestui interval îl constituie
semnarea Convenţiei vamale cu Austro-Ungaria din 1875. Noile viziuni fiscale ale
autorităţilor de la Bucureşti au impus introducerea unor instrumente capitaliste în structurile
economice româneşti. Astfel, capitolul al V-lea este dominat de explicarea fenomenului
introducerii bursei în cadrul schimburilor comerciale şi oferirea unei imagini de ansamblu
asupra organizării comerciale interne, de la tipurile de contracte şi până la complicatele
modalităţi de determinare a greutăţii hectolitrice şi a calităţii grânelor. Rămân în atenţie
comparaţiile cu porturile ruseşti şi direcţia exporturilor româneşti, acaparate la sfârşitul
secolului al XIX-lea de către antrepozitele britanice, olandeze şi belgiene.
Capitolul al VI-lea este dedicat situaţiei comerţului şi agriculturii Vechiului Regat în
timpul Marelui Război. Prima conflagraţie mondială a oferit o dublă perspectivă economică
pentru români. Anii neutralităţii au transformat cerealele româneşti în veritabile nestemate ale
unei dote râvnite de cele două tabere beligerante, pentru ca din toamna lui 1916 stocurile de
grâne să fie supuse pe rând autodistrugerilor şi rechiziţiilor administraţiei militare de ocupaţie
a Puterilor Centrale din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Prezentarea cuprinde elementele
definitorii pentru comerţul maritim, aşa cum sunt agricultura, stocurile, magaziile, legislaţia,
casele comerciale şi navigaţia.
Datorită proximităţii temporale, în baza conservării unui număr superior de surse
istorice relevante, se oferă ultimului capitol o întindere mai amplă. Sunt trecute în revistă
8
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modificările produse de Primul Război Mondial asupra rolului României în cadrul economiei
internaţionale, impactul Reformei agrare din 1921 asupra culturilor de cereale, abandonarea
etalonului aur şi deprecierea monedei româneşti în raport cu valutele forte, dar şi diversele
faze ale implicării clasei politice bucureştene în viaţa comercială a porturilor de pe sectorul
maritim al Dunării. Nu sunt uitate analizele datelor statistice ale capacităţii de producţie şi
valorificare, destinaţiile predilecte ale exporturilor româneşti, impactul mişcărilor sindicaliste,
comparaţiile cu Rusia sovietică, dar şi ponderea grânelor iugoslave la mişcarea porturilor
româneşti. Amplitudinea revizionismului nazist şi fascist a influenţat direct traiectoria
comerţului exterior românesc din cea de doua jumătate a anilor 1930, ieşită din prăpastia în
care a fost aruncată de către Marea Criză Economică a anilor 1929-1933. Anii celui de-al
Doilea Război Mondial au pus capăt unui îndeletniciri liberale care produs majoritatea
capitalului rulat de economia României timp de mai bine de un secol.
Evenimentele internaţionale care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial au trimis
economia românească în sfera de acţiune a planificatorilor de la Kremlin. Ambiţiile paranoice
staliniste, supunerea totală a României faţă de Moscova şi îndepărtarea oricăror elemente
capitaliste din structura comercială a porturilor dunărene au dus la instaurarea monopolului
sovietic asupra economiei româneşti. Brăila şi Galaţii au ieşit definitiv de pe rutele comerţului
maritim cu cereale, iar rolul capitalului occidental asupra societăţii româneşti era înlocuit de
sovrom-urile dictate de Stalin şi tovarăşii săi de drum.
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